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Số:             /TTr-UBND           Đăk Tô, ngày          tháng       năm 2022   

TỜ TRÌNH 

Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện, xã đối 

ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025  

trên địa bàn huyện Đăk Tô 

     
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, Kỳ họp thứ 4. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum;  

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND, ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 

phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét về 

mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương; mức vốn đối ứng nguồn ngân sách huyện, xã đối ứng thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk 

Tô, cụ thể như sau: 
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1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý 

Tại khoản 2 Điều 83 Luật Đầu tư công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng nhân dân các cấp: “Xem xét, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho 

từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu”. 

Để việc triển khai thực hiện bảo đảm quy định và các đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn có căn cứ, cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia, việc Ủy ban nhân dân huyện trình trình Hội đồng nhân 

dân huyện khóa XIV, Kỳ họp thứ 4 phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai 

đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

huyện là cần thiết. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện như tại phụ lục I kèm theo 

3. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai 

đoạn 2021-2025 

a) Kế hoạch vốn tỉnh giao: Theo Quyết định số 381/QĐ-UBND, ngày 

29/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 153.772 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 134.484 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 19.288 triệu 

đồng. 

b) Kế hoạch địa phương giao: Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng 

nhân dân huyện phân bổ 153.772 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn. trong đó: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi phân bổ 134.484 triệu đồng các đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã để thực hiện các nội dung thuộc các dự án, tiểu dự án thành 

phần thuộc Chương trình.  

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ 19.288 

triệu đồng các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã để thực hiện các nội dung thuộc 

các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình.  

(Chi tiết phương án phân bổ tại phụ lục II, III gửi kèm theo) 

4. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện, xã đối ứng 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025  

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách huyện, xã đối ứng thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 23.092 triệu đồng trong đó: 
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- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 13.448 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9.644 triệu 

đồng. 

 (Chi tiết tại phụ lục IV gửi kèm theo) 

5. Đề xuất, kiến nghị  

Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện giao kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các đơn 

vị, địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tổng hợp báo cáo 

Hội đồng nhân dân huyện phân bổ cho các đơn vị, địa phương kế hoạch vốn đối 

ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và hằng 

năm theo khả năng cân đối ngân sách.  

Uỷ ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá 

XIV, Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân huyện kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ các CTMTQG; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTTH, BCĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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